
  معجزات مريوط
وقد وضعنا ترقيمًا للصفحات حسب ترتيبها ، .  م١٧٠٢هذا هو الجزء الثالث من المخطوط الموجود بالكنيسة وآتب عام 

. وادخلنا صورة ضوئية لبعض الصفحات وحتى ال ينقطع السياق آتبنا النص متصًال ووضعنا الرقم في بداية آل صفحة،

  .دخل لتصحيح األخطاء النحوية أو اإلمالئية إال في حاالت الضرورةاعدنا آتابة المحتويات آما هي ولم نت
االعجوبه االولى للشهيد العظيم ماري مينا  ]٧٦[

  شفاعته تحفظنا الى النفس االخير امين

 ،آان في دلك الزمان رجل جمال له ناقه عاقر

وهدا لما سمع بالعجايب والقوات التي يصنعها 

واندر . اري مينااالله في بيعة القديس العظيم م

اول انه متى حملت الناقه الدي له وولدت يكون 

 وان الناقه .اولدها لبيعة القديس ماري مين

المدآوره عشرت وولدت ناقه، وان عدو الخير 

حط في قلبه ان ال يدفع للبيعه شيًا فلما افكر هدا 

فندم . امتنعت الناقه ان ال تعشرفالفكر الردي 

شرت وولدت ولم يعط وعاد واندر تاني دفعه، فع

للبيعه شيًا وآدلك تالت دفعه، ولم يكمل ما اندر 

وبعد دلك ودلك االنسان قايمًا في بيته، وادا . به

هو ينظر القديس مارمينا وهو راآب على حصان 

لله عليه لباس الملوك، وعليه سحابه تظو] ٧٧[

وان السحابه امتدت وحملت التالته جمال الى ان 

وآان بالبيعه في . لبيعهاحطتهم داخل اسطوان 

قت شعب آتير جدًا وجميعهم شاهدوا دلك الو

السحابه لما وضعت التالته جمال، فصاحوا 

باجمعهم يارب ارحم ومجدوا اهللا على هده 

فاما صاحب الجمال فطاف . االعجوبه العظيمه

عليهم اماآن آتيره فلم يجدها وال وجد من يخبره 

الم، فظهر له القديس ماري مينا وقال له انت اندرت بيعتي باول ولد تلده ناقتك وما قمت فلما نام تلك الليله وهو مت .عنها

. بما اندرت به، واالن حضرت انا امامك واخدت التالته جمال ومضيت بهم الى بيعتي فامضي الى بيعتي وتجدهم هناك

 فتعجب واعلم الجميع ]٧٨[خل البيعة وانه نهض مسرعًا ومضى الى بيعة القديس ابا مينا وراي التلتة جمال وامهم دا

الحاضرين بما اتفق له في امر الندر الدي اندر به ولم يوفيه، وآيف اتى القديس ماري مينا وحمل الجمال وامهم الى 

ونام تلك الليله بالبيعه، ولما قام باآرًا توجه الى بيته واحضر آلما يملكه وسلمه . بيعته، وانه استغفر للقديس مما صنع

وانه اقام بالبيعه وجمالها .  اقنوم البيعه ، ولما راى اقنوم البيعه امانته جعله ريسًا على الجمالين الدين يخدمون البيعهالى



شفاعة هدا القديس العظيم ماري مينا تكون مع جميعنا . مديعًا بما صنع الشهيد العظيم ماري مينا معه الى يوم وفاته

  نوتحفظنا الى النفس االخير امين امي

  االعجوبه الثانيه للشهيد العظيم ماري مينا شفاعته تكون معنا امين

يمضي الى مراح الخنازير الدي لبيعة الشهيد العظيم مارمينا ويسرق ] ٧٩[آان انسان يسمى انسطاس وآان في آل وقت

شبعي اال من هده منهم ويدبح وياآل، فلما آان في بعض الليالي توجه الى المراح وهو يقول في نفسه، اني ال ارى 

ولما وصل الى بيته راى . ولما وصل الى المراح تحيل وسرق خنزير ودبحه وفصله وقطعه وحمله الى بيته. الخنازير

اللحم قد صار حجاره، وانه رماه في جانب بيته 

وبينما . ايضًا واسرق خنزير اخروقال انا امضي 

هو ساير في الليل ليسرق خنزير اخر ظهر له 

يل ماري مينا وقال له ايها االنسان الشهيد الجل

المسكين هل ما تخاف اهللا في نفسك في توجهك 

فانت . الى المراح الدي لي وتسرق آل وقت منه

ما ابصرت قوتي في اللحم الدي صار حجارة ولم 

تامن وترجع عن سو عادتك، بل اسرعت ايضًا 

لتسرق، واالن انا اجعلك عبرة لكلمن يراك وهو 

ك حجرًا والنصف االخر نصف] ٨٠[ان يكون

وللوقت صار نصفه حجرًا آما قال له . انسانًا

ولما آان الصباح جازت عبار . القديس المكرم

الطريق فراوه على تلك الحالة الردية ففزعوا 

وخافوا واعلنوا المجد هللا صانع العجايب 

وان اهله لما بلغهم دلك اتوا وحملوه . بقديسيه

وانه . ل مارميناالى بيعة القديس العظيم الجلي

وبعد حين . اعترف امام آل الجمع بما جرا له

وهو معدب، رحمه الشهيد وحله من الرباط 

الردي، وانه لم يزال بعه دلك يخدم البيعه الى يوم 

وفاته مديعًا باالعجوبه العظيمه التي صنعها معه 

الشهيد الجليل ماري مينا شفاعته تكون معنا الى 

  االبد امين 

  ثالثة للشهيد العظيم ماري مينا شفاعته تكون معنا اميناالعجوبة ال

وآانت له . آان انسانًا غنيًا جدًا من اعمال االسكندريه، وآان ببلده صنمًا وآان يعبده ويحمل له القرابين في آل سنه] ٨١[

مينا، انا ادفع  قال له متى حملت فرسي وولدت بشفاعة القديس  مارميناالقديسفلما سمع بعجايب . فرسًا لم تلد قط

وفي تلك السنه عشرت الفرس وولدت مهرًا بتلته . الدي اعبده) إللهي(النصف والربع في نتاجها لبيعته ، والربع لاللهي 

ارجل، فتعجب صاحب الفرس مما آان، وفيما هو متعجبًا من هدا ظهر له القديس مارمينا، وقال له ياهدا الي سبب 

.  والربع االخر ان آان اللهك قوه فيعمل للمهر رجل اخرى،رته قد جاء وهو تلته ارجلالنصف والربع الدي لي اندتتعجب، 



 وتعمد هو وآل اهل بيته بسم يعبده، وجاء الى بيعه الشهيد ميناوان دلك االنسان للوقت نهض وآسر الصنم الدي آان 

مواشيه لبيعة القديس العظيم ماري وامن بالمسيح امانه صحيحه، واوهب اآتر ماله و] ٨٢[القدس االب واالبن والروح 

مينا، وآتروا الخيل والمواشي الدي للبيعه وآان آلمن سمع بهده االعجوبه العظيمه يمجد اهللا ويعظم شهيده الجليل 

  .القديس ماري مينا، شفاعته تكون مع جميع بني المعموديه الى النفس االخير امين

  عته تكون معنا وتحفظنا الى االبد اميناالعجوبة الرابعة للشهيد الجليل ماري مينا شفا

آانوا تمانية انفس خرجوا من االسكندريه متوجهين الى حال سبيلهم وانهم سمعوا جماعه من المومنين يتحدتوا بالقوات 

والعجايب الدي يصنعها اهللا على يدي شهيده مارمينا في بيعته، فقال بعضهم لبعض لمادا نمضي نحن في هدا اللهو 

ويخرج آل منا قيراطين دهب ونشتري ] ٨٣[ور العالم، نقوم ونمضي الى بيعة الشهيد العظيم ماري مينا العظيم بام

وانهم فعلوا دلك واشتروا خنزيرًا وارادوا ان . بالجميع خنزيرًا، ونعلم االقنوم ان نصفه للبيعه ونصفه االخر ينفقه علينا

وانهم . وقتله على الساحلدو الخير وتب للوقت على الخنزير وان الشيطان ع. يحملوه على المرآب لبيعة القديس مينا

.  وهموا بالرجوع الى بيوتهم، وتكلموا مع بعضهم قايلين لعل شهيد المسيح ماري مينا لم يقبلنا،ا حزنًا عظيمًاحزنو

 اتني وللوقت وقف القديس الجليل ماري مينا في وسطهم وهو راآب حصان، فظنوا انه من جند الملك، وآان بصحبته

عشر جنديًا من الماليكه، وقال الوليك التمانية انفس السالم لكم ايها االخوه االحباء، فقالوا له السالم عليك انت ياموالنا 

فقال لهم . وما اتفق لهم] ٨٤[الجليل االمير، فقال لهم ما السبب مجيكم الى هاهنا، وانهم اخبروه بما قرروه في انفسهم 

زيارة شهيد المسيح والجل معاندة الشيطان لكم ترجعوا الى ورايكم، لكن احملوا الخنزير الميت انتم قررتم على انفسكم 

 واطعموه للكالب الدي عند البيعه وصاحب البيعه يحسبه لكم، ونعمة اهللا تحل عليكم، فسمعوا اوليك ،وتوجهوا الى البيعه

يطان في صاحب المرآب وقال انا ما احمل هدا الخنزير فدخل الش. القوم هدا الكالم واستحسنوه، ورجعوا ليرآبوا المرآب

فقال القديس مينا لصاحب المرآب احمله انت وانا اعطيك . الميت في مرآبي اال ان تعطوني اجرة حمله دينارًا من الدهب

 مينا وطلع الشهيد ماري. قلب صاحب المرآبعنهم دينار، واحملني انا ايضًا ورفقتي وانا ادفع لك اوفا اجره، فطاب 

ى ان وصلوا وساروا ال] ٨٥[وطلع القوم وجعلوا الخنزير الميت في مقدم المرآب . والماليكه الدين معه المتشبهين بالجند

 وقال صاحب المرآب لجميع الرآاب باسم اهللا اطلعوا الى البر، فقال واحد ،يدا حطوا االسقاله بالبرحين. الى موردة البيعه

 للرآاب، ال يطلع احدًا حتى يطلع االمير اوًال، وآانوا اصحاب الخنزير متوجعين القلوب الجل من الماليكه المتشبه بالجندي

موت خنزيرهم، وان الشهيد ماري مينا لما راهم متجعين، ناول آل واحدًا منهم تلته دنانير تم دفع لصاحب المرآب ايضًا 

وضع الدي فيه الخنزير الميت ورفصه برجله، وللوقت تلته دنانير وبعد دلك تمشى الى مقدم المرآب الى ان وصل الى الم

. قام حيًا وجرى على االسقاله قدام القديس مينا الى ان وصل الى حيطان البيعه وهم داهشين لعظم تلك االعجوبه العظيمه

م هو شهيد ان االمير الدي آان راآبًا معه] ٨٦[حينيدا تحققوا . وللوقت اختفا الشهيد مارمينا عنهم والدين آانوا معه

بهده االعجوبه لكلمن ) اذاعوا(وانهم ادخلوه الى البيعه، واداعوا . المسيح ماري مينا، وهو الدي اقام الخنزير بعد موته

فكلمن سمع من . بالبيعه سبعة اياموجدوه بالبيعه واالتيين اليها، ودفعوا الخنزير لالقنوم واهدوا هدايا جليله واقاموا 

 آان مجد اهللا صانع العجايب بقديسه العظيم ماري مينا، شفاعته تكون معنا ومع المهتم بهدا اوليك التمانية انفس ما

  الكتاب ومع جميع بني المعموديه الى النفس االخير والى االبد امين

  االعجوبة الخامسة للشهيد العظيم ماري مينا شفاعته تحفظنا امين

اليهودي آلما اراد السفر الى ] ٨٧[سكندريه وآان له جارًا نصرانيًا، وآان الاآان رجًال يهوديًا تاجرًا آبيرًا ساآنًا بمدينة 

تجارته، يودع جميع ماله عند جاره النصراني حتى يعود من سفره، واستمر دلك ستة سنين، وآان آلما سافر دلك 

غير ضمير دلك وان الشيطان عدو الخير . اليهودي ويعود من سفره يعطي النصراني هدية وياخد منه ما اودعه له



النصراني ومال قلبه غش وتحدت مع زوجته قايًال، اعلمي ياا ختي ان التاجر اليهودي سافر هده الدفعه الى بالد بعيده ولم 

نعلم بقي يعود ام ال، فنحن ناخد ما اودعنا من المال ننتفع به، وان حضر نحن ننكره النه ليس له علينا بينه وال شهود، 

رس ماله وهو عدو اهللا وعدونا، وادا الزمنا بيمين نحلف له ونكون انا وانتي على آلمة واحده، فان نحن ضجرنا مما نح

طويل حضر اليهودي من وبعد زمان . واتفق هو وزوجته على هده المشوره الرديه. والناس يصدقونا النا اقوام تقات

   سفره الى تغر االسكندريه

 وارسل الهدية على جاري عادته الى ]٨٨[

ولما آان تاني يوم حضر . راني فاخدهاالنص

اجابه . اليهودي الى النصراني ليطلب وديعته

النصراني قايًال انك في هده الدفعه لم تودع 

 فتفاوضا في الكالم واجتمع ،عندي شيًا

عليهما جمع آتير لكترة خصامهما، 

فلما راى . والنصراني مصر على النكران

ته اليهودي انه لم يقر له بشئ فكر في دا

وقال، اني اسمع ان مينا يصنع قوات عظيمة 

باهرة للعقول، وهو يكافي آلمن يحلف به في 

بيعته آادبًا، وانه قال للنصراني قدام الجمع، 

ان آان انا ما اودعتك في هده الدفعه بشئ 

فامض معي الى بيعة ابا مينا واحلف لي اني 

 اترآك وامضي الى حال اما اودعتك شئ، وان

ه النصراني ليس يمكنك االقنوم سبيلي، قال ل

قال له اليهودي،  الكنيسه] ٨٩[ان تدخل الى 

 واقف انت على باب ،انا اقف من بعيد

الكنيسه واحلف باسم االله العظيم وعظمة 

 وانا امن باهللا ان قوة ماري مينا ،ماري مينا

فاما النصراني فمال الشيطان . تظهر فيك ايه 

ولس  آما قال ب،عقله) ضل(قلبه وظل 

الرسول ان اصل الشرور آلها حب المال، وقد 

وبعد يومين . فضلوا عن االيمان آدلك هدا الشقي، فضل وشك في قوة اهللا وشهيده الجل محبة الفضه ،اشتهى دلك اناسًا

 رآبا االتنان النصراني واليهودي دوابهم ليمضيا الى بيعة القديس ماري مينا، ولما توسط الطريق صار اليهودي يالطف

سجد له على االرض وقال له،  وان اليهودي .بقلبه النصراني ويقول له، ياسيدي ال تجسر على الحلف، فلم يدعن لقوله

ما اخترت وعيد لي الباقي، وال تحلف شيًا فاني اخشى ان يحصل ] ٩٠ [بحق شفاعة وقوة ماري مينا خد لك من وديعتي

الى البيعه، وان النصراني دخل بتجاسر عظيم وقلة حشمة، صعد وانهم وصلوا . لك ضررًا، فلم يرجع النصراني لقوله

على درجة البيعه، وآان اليهودي ينظره ويسمع آالمه، النه آان قريبًا منه، وحلف قايًال، وحق قوة اهللا وعظمة شهيده 

 ليعودوا الى بيوتهم، وبعد حلفه رآبا االتنان دوابهما وساروا جميعًا. ماري مينا انك ما اودعتني شيًا، وال لك عندي شيًا



وان حمار النصراني عتر فوقع على االرض وان . ولما بعدا عن البيعه تلته اميال، واليهودي منتظر ما يحل بالنصراني

الحمار داسه فتلبط بالتراب، وآان بيد النصراني خاتم من دهب في اصبعه، فلما داسه الحمار وتلبط بالتراب سقط الخاتم 

فلم يجده، فقال النصراني في نفسه ان ] ٩١[ونهض قايمًا فلم يجد الخاتم ففتش عليه حتى تعب من اصبعه، فلما فاق 

تم رآبا وسارا حتى وصال الى فندق متوسط الطريق، فربطا دوابهما وخرج آال . الدي اتفق له هو عقوبة اليمين الكادب

هودي لما راى النصراني لم يصيبه شرًا ندم، وقال وان الي. من هما الى السوق ليبتاعا ما يغتديا به تم رجعا الى الفندق

ليتني ال آلفت داتي هده المشقه للسفر، وال استحلفت النصراني النه لم يظهر لي من مينا فيه قوة، ليتني لطفت به حتى 

يهودي وآان عند ال. به، فان لم يحصل له غير ضياع خاتم الدهب) اتعزى(اعطاني شيًا من مالي انتفعت به، وآنت اتسال 

ولما آان االتنان جالسين في الفندق ياآل آل واحد بمفرده، اال ووصل عبد النصراني من . قلق عظيم بضياع ماله

االسكندريه وهو حامل الوديعه الدي لليهودي جميعها، فعندما راى النصراني عبده نهض قايمًا، وقال له من اين اتيت 

ى عندك بوداعة اليهودي، فان اميرًا جليًال من اآابر المملكه راآبًا حصانًا ياسيدي اتيت ال] ٩٢[ومادا انت حامله، قال له 

حسنًا، اتى الى سيدتى في البيت ودفع لها الخاتم الدهب الدي لك، وقال لها خدي هده االماره من عند زوجك، وسيري له 

ك سريعًا الى الفندق المتوسط وديعة اليهودي جميعها، وال تخلي منها شئ، فان رجلك معه في شدة عظيمه، فارسلي دل

مال هدا اليهودي عندها، وامرتني ان احضره اليك ها هنا ، وها وان سيدتي لما عرفت الخاتم، دفعت لي جميع . الطريق

فلما اخد النصراني الخاتم من عبده عرف انه خاتمه الدي سقط منه عندما عترت دابته، فعند دلك . خاتمك الدهب انظر اليه

وان اليهودي لما راى دلك اعلن . عظيمًا وحزن وندم آونه حلف آادبًا، ولم يحصل له شئ من وديعة اليهوديامتال خوفًا 

 يااخي انهض وعود الى البيعه واستغفر من القديس للنصراني] ٩٣[المجد والشكر هللا ولقوة شهيده ماري مينا وقال 

، ولقوة ما ندمه على فوات مال اليهودي، ع من اليهوديالعظيم ماري مينا، لعله يتعطف عليك ما ينالك ضررًا، فلم يسم

فاما اليهودي فانه لما اخد . للوقت ابتال جسده ببال عظيم الى ان تناثر لحمه، وصار عبرة لكلمن يبصره، ومات اشر موته

 االرتدآسين واعلن ما اتفق له لكل الشعوب. وديعته من عند التصراني المسكين رجع الى بيعة الشهيد العظيم ماري مينا

وغيرهم، وتشكر من صدقات الشهيد، ودفع لالقنوم جزوًا آبيرًا من الوديعه ندرًا للبيعه وآرامتا للشهيد ماري مينا، 

وتوجه الى االب البطريرك وشرح له جميع ما اتفق له من اوله الى اخره، وقال له ياسيدي االب انا اعترف امامك بسم 

الواحد، واومن ان يسوع المسيح هو ابن اهللا الحي االزلي وهو الذي خلص ادم ودريته االب واالبن والروح القدس االله 

تم انه احضر آل بيته وعشيرته وامنوا بالمسيح واعترفوا االعتراف الحسن . من الغوايه، وليس اخر مسيح بعده ]٩٤[

ييه، ومضوا الى مساآنهم فرحين وان االب البطريرك وعظهم وعلمهم وعمدهم وناولهم من السراير المح. من آل قلوبهم

 وفاتهم، وآان آلمن سمع مسرورين، ولم يزالوا يتعهدوا بيعة الشهيد العظيم ماري مينا مديعين بااليه العظيمه الى يوم

  .شفاعته تكون معنا امين.  وعظم شهيده الشجاع الغالب صاحب القوات العظيمه والعجايب الباهره العظيم ابا مينامجد اهللا

  ه السادسه للشهيد العظيم ماري مينا شفاعته تكون مع المهتم والناسخ اميناالعجوب

وآان من جملة االتين الى . لما آان تدآار الشهيد العظيم ماري مينا اجتمع الشعب االرتدآسي الى بيعته آجاري العاده

 اخرى خرصًا طرشًا من بطن ف على يديه، وامراهبل آان يزح.  البتهرجليه] ٩٥[البيعه رجل مخلع ال يقدر يمشي على 

وآان يتضرع اليه لكي يشفيه، وآدلك المراه آانت قايمه وان الرجل رفع عينيه الى ايقونة الشهيد العظيم ماري مينا . امها

فلما آان الليل ظهر . ى لسانها وادنيها تطلب منه الشفاءعلى رجليها وهي تشير بيدها الى القديس وتمد اصبعها ال

ا للرجل المخلع في الرويا وهو في زي رجل محتشم، وقال له ان آنت تريد ان تبري فازحف الى عند القديس ماري مين

فلما استيقظ المخلع من النوم رشم داته بعالمة .  بحيت ان ال يعلم بك احدًا من الناسلمراه الخرسا ونام معها في فراشهاا

ت الى البيعه اطلب الشفا من ماري مينا، فمتى وقعت مع الصليب، قال هده الرويا من الشيطان، وقال في نفسه انا حضر



ولما آان في الليله . هده الخرصه في الخطيه اصير فضيحه من الناس، ويغضب علي الشهيد ماري مينا واخالف امر اهللا

وآدلك . مكماري مينا على الصفه التي راها اول ليله وهو يقول له افعل ما قلت لك تبرا من ال] ٩٦[التانيه راى القديس 

وان المخلع آتم المنام حتى نام الناس آلهم، وزحف على يديه حتى وصل الى مرقد المراه الخرسا ومد يده . راى تالت ليله

وآشف عنها الغطا وهي نايمه وهم ان يرقد معها، فلما لمس جسدها قامت وهي مرعوبه بفزع عظيم قايله في نفسها 

فاما المخلع لما راها مرعوبه اضطرب ولجته رعبه عظيمه الجل الجمع . حنيالويل لي، من هو هدا الدي اراد ان يفض

النيام، ليال يعلموا به، ومن آترة اضطرابه نهض قايما على رجليه يجري من الخوف، ومن آترة جريه انتبهوا الناس 

ما لمسها المخلع انطلق لسانها واما المراه الخرسا فلشدة ما لحقها من الفرزع ل. فتعجبوا عجبًا عظيمًاوعرفوا انه المخلع 

] ٩٧[وام الجمع لما عاينوا المخلع يمشي والخرسا تتكلم سبحوا اهللا وعظموا . وصرخت، وبدات مخاصمة الرجل المخلع

وان المخلع اخبرهم بالرويا التي راها تلته ). شفاءهما(شهيده العظيم في الشهداء ماري مينا، وسالوهما آيف آان بروهما 

هم اني لما رحت الى الخرسه وآشفت عنها الغطا ولمست جسمها، للوقت انتبهت من نومها فحصل عندي ليال، وقال ل

رعده عظيمه وخوفًا شديدًا، وادا الفارس الدي رايته في المنام اوًال ظهر لي ولمس رجلي وقال لي قم اجري واهرب ليال 

تم سالوا الخرسا آيف آان بروها، . رايتمونيتصير فضيحة للناس، وللوقت لما لمس رجلي نهضت قايمًا اجري آما 

 نسا ي هدا الرجل ليال تصيري عارًا بينفاجابت قايله ان هدا الرجل لما لمسني رايت اميرًا عظيمًا وهو يقول لي خاصم

وان آلمن . مدينتك، ولما قال لي هدا لمس لساني، فانطلق للوقت وبدات اخاصم هدا الرجل ومسكته الضربه فهرب مني

ماري مينا شفاعته المقبوله تحفظنا وساير بني ] ٩٨[هده االعجوبه العظيمه مجد اهللا سبحانه وعظم قوة شهيده سمع 

  .المعموديه من الضربات الشيطانيه الى النفس االخير امين

  االعجوبه السابعة للشهيد العظيم ماري مينا شفاعته تكون معنا الى النفس االخير امين

ولما سمع .  نعمة عظيمه جزيله وانه دخل الى مدينة االسكندريه بتجارههيًا ارتدآسيًا وآان لآان رجًال تاجرًا سريان

واعط  بعجايب القديس ماري مينا وقواته، قال في نفسه، ان احب الرب انا امضي الى بيعته واسجد امام جسده الطاهر

لفعل، ونهض للوقت واخد معه آيسًا من الدهب ولما افكر بهدا في نفسه اتبع القول با. للبيعه برآة ليسهل الرب طريقي

وانه نزل على االسقاله . واتي الى المورده، فوجد سفينه فرآب فيها الى موردة الفندق المتوسط الطريق، النه آان المسا

البر عند احد البياعين وقال له يا اخي الحبيب اصنع معي رحمه ودعني ابيت عندك فاني رجل غريب ] ٩٩[واطلع الى 

فعندما نام التاجر نظر البياع الى . وانه اصلح له مكان ليرقد فيه. يس معي رفيق، فقال له ادخل واجلس في الدآانول

) باع(الكيس الدي معه فمال الشيطان قلبه بمحبته للفضه آما مال الشيطان يهودا االسخريوطي بمحبة الفضه حتى اباع 

ان نامت الناس واتا الى الرجل التاجر ودبحه واخد جسده لكي يرميه في وان البياع صبر الى . سيده وخسر الدنيا واالخره

البحر، واد قد اشرق عليه للوقت نورًا عظيمًا فظن ان النهار اشرق، فخاف خوفًا عظيمًا ان يدخلوا اليه الناس وينظروا ما 

جد فرصه طرحه في البحر، ولم  وفعل، وللوقت مد يده واخد السكين وبدا يقطع فيه جزوًا جزوًا ويلقيه في فرد لكي ادا

يفصلها، وادا بالقديس ماري مينا وقف به وهو راآب ] ١٠٠[ر بيده غير الراس والسكين بيده االخرى يريد ان يتاخ

حصان ومعه جماعه من الماليكه رآاب وهم متشبهين باجناد الملك، فعندما راه الرجل البياع فزع فزعًا عظيمًا وظن انه 

وان القديس ماري مينا قال له اعلمني بما . ل، وحضر اليه فرمى الراس والسكين في جانب الدآانالوالي علم بما فع

عملت من الخزي، فقال له البياع انا في هدا المكان وليس عندي احدًا، قال له القديس ماري مينا تمهل علي وانا اعلمك 

وان البياع . وقال للرجل ما هدا الفعل الردي الدي فعلتهبما فعلت، والتفت القديس الى الناحيه التي فيها الراس والسكين 

تفرس في وجه االمير وادا هو يضي جدًا اآتر من ضو الشمس وآدلك الماليكه الدين معه، حينيدا تحقق انه القديس 

يس العظيم ماري مينا، فخاف جدًا واضطرب وسجد له على االرض، وحمل التراب على راسه واعترف قايًال يا سيدي القد



العظيم في الشهداء ماري مينا، خلص نفسي المسكينه من الموت السو، وها انا معترف بخطيتي وما  الشجاع] ١٠١[

وانه اخرج الكيس الدهب وقال يا سيد لما رايت هدا الكيس مه هدا التاجر طمعت نفسي الشريره . فعلت بهدا الرجل الغريب

راسه وانت يا سيدي ) اضع(الفرد الطرحه في البحر واردت ايضع اني استغني به واني قتلته وجعلته اجزا في هدا 

قل حضرت، ولما تحققت يا سيدي انك الشهيد العظيم ماري مينا لم اخف عنك شئ، وها الكيس الدهب ولم اخد منه شئ 

نا من اه، ووال جل، وانا اوصله لبيعتك ومن مالي ايضًا مايه دينار، واسال الرب في ان ينجيني من هده الخطيه العظيم

وان القديس مينا قال له احضر لي الفرد الدي فيه جسد الرجل السرياني . االن تايب ال اعود اعمل خطيه جليله وال حقيره

الشرق وصال صالة طويله نحو ] ١٠٢[وان القديس مينا حول وجهه . فنهض البياع واحضره امام القديس . التاجر مقطع

 في الفرد، ورشم عليه بعالمة الصليب قايًال باسم االله الحي الذي اقام لعازر من  المقطعل تطلع الى الرجوبعد صالته

االموات بعد اربعة ايام، قم ايها االنسان حيًا وسويًا بغير الم، وفي تلك الساعه اجتمعت اعضا الرجل السرياني الى بعضها 

، فعندما عاين البياع هده االعجوبه العظيمه سجد ا انه لم يصيبه الم البتهمالبعض والتصقت ونهض معافًا صحيحًا سويًا آ

وللوقت ارتفع الشهيد ماري مينا مع الماليكه الدين معه الى السماء، ولم . هللا على االرض امام الشهيد العظيم مارمينا

 ماري مينا، واما البياع لما نظر هده االعجوبه العظيمه والرحمه التي ادرآته من اهللا على يد شهيده. يعود االتنان يروه

مينا الدي حضر واقامه من الموت دفعة ] ١٠٣[عانق الرجل السرياني واعترف له بدنبه، واخبره ان القديس ماري 

الى بيعة الشهيد وبعد دلك اخد البياع من ماله مايه دينار ومضى هو والرجل التاجر السرياني . اخرى بعد تقطيعه اجزاء

وبعد دلك اخبرا االتيين والقاطنين بالبيعه . هما لالقنوم، واخبراه بما آان من امرهمافعا ما آان معهما آالالعظيم مارمينا د

تم ان الشعب االرتدآسي اقاموا تلته ايام بلياليها يسبحوا . بهده االعجوبه العظيمه الباهره للعقول الدي لم يسمع قط بمتلها

ينا، شفاعته المقبوله آل حين تحفظنا وساير بني اهللا تعالى صانع العجايب العظيمه على يد شهيده العظيم ماري م

  .المعموديه من ضربات الشرير الى النفس االخير امين

  االعجوبه الثامنة للشهيد العظيم ماري مينا شفاعته تكون معنا الى النفس االخير امين

آار القديس العظيم ماري مينا ولما قرب تد. آان بمدينه االسكندريه رجال مومنًا يسمى اطرابيوس وآان غنيًا جدًا] ١٠٤[

وانه ارسل واحضر صايغًا حاذقًا في . ارتاحت نفسه لزيارة بيعته لما آان يسمع من القوات والعجايب الدي تظهر فيها

صناعته وامره ان يعمل صحنين ال يزيدا احدهما عن االخر درهم واحد، القدم احدهم الى بيعة الشهيد العظيم مارمينا، 

عمل الصحنين آما امره فاخد الصايغ الفضه و. اآل فيه الى يوم وفاتي وبعد انتقالي يكون ايضًا للبيعهواالخر يكون لي 

وانه حضر وعرف اطرابيوس ان الواحد جاء احسن من االخر، فايهما . جاء الواحد منهما احسن من االخراطرابيوس، ف

حسن، فانه بعد وفاتي للقديس، واآتب اسم القديس اآتب عليه اسم القديس ماري مينا، فقال له اآتب اسمي انا على اال

ولما قرب تدآار القديس ماري مينا اهتموا .  واتى بهم اليه واخد اجرته ومضىدلك] ١٠٥[ففعل الصايغ . على االخر

وانه امر غالمه ان يهيي . الناس بالمضي الى المورده، وخرج اطرابيوس معهم وصحبته عالمه والصحنين صحبته

وان الغالم هيا ما ياآله سيده في الصحن االحسن الدي اسم سيده مكتوب عليه واحضره امامه فاآل . اآلالمايده لي

فاما الغالم فرفع المايده واخد الصحن ليغسله في البحر، وللوقت هبت في البحر رياح عواصف، . اطرابيوس وشرب ونام

ضطراب، سقط الصحن منه في قاع البحر، ففزع الغالم فاضطرب الغالم وآلمن في المرآب، ولشدة ما اصاب الغالم من اال

من سيده لكي يقتله الجل الصحن الحسن، وسقوطه في البحر، وان الغالم قال في نفسه ان موتي في البحر اصلح لي من 

الناس انبهوا اطرابيوس واعلموه ما آان من امر ] ١٠٦[ مقاسات عداب سيدي، وللوقت طرح نفسه في البحر، فلما راو

غالم، حينيدا بكا اطرابيوس وانتحب وقال الويل لي الني اخطيت الني اخترت الصحن الجيد لي، فقدت الصحن والغالم، ال

ليتني دفعت الصحنين لبيعة الشهيد العظيم مارمينا، ليتني اجد جسد غالمي الآفنه وادفنه، وانا اعطي الصحن الدي للبيعه 



الى ان وصل الى موردة البيعه، وانه تطلع في البحر وهو يبكي دد هدا الكالم ولم يزل ير. لها، واقوم بتمن االخر للبيعه

 بحرقه ويقول يا ليت البحر لو طرح جسد الغالم الى البر، فقال له صاحب المرآب لعل عقلك فقد الجل غرق غالمك وعدم

بقوة شهيده ماري مينا، ان انظر  الصحن، آونك تطلب البحر يعطيك جسد غالمك، فقال له اطرابيوس انا امن باهللا و) فقد(

والصحن معه في ] ١٠٧[جسد غالمي، ولما آان يقول دلك وادا هو رفع راسه الى البر، فراى غالمه ماشيًا على البر 

يده، ففرح فرحًا عظيمًا، واما الغالم لما راى مرآب سيده وهم يجدبوها بالحبال الى البر، وانه جا ليساعد النواتيه، وان 

وان المرآب لما ارست الى البر نهض . ايلين عظيمه هي شفاعتك ياشهيد اهللا ماري ميناصرخوا قما راوه النواتيه ل

اطرابيوس الى المورده، وعانق غالمه وقبله، وقال له يا ولدي انا آنت اشتهي ان ارى جسدك ميتًا اآفنه وادفنه، واالن 

ينا، ما آان مقدار الكرامه التي حصلت لي ، واالن يا ولدي عرفني فقد رايتك حيًا، وانا لو قدمت آلما املكه لبيعة القديس م

ما الدي جرالك في البحر حتى وصلت الى ها هنا، فقال الغالم يا سيدي لما وقع الصحن مني في البحر حصل لي هلع 

ب الصحن اآتر تحعظيم، فقفزت الى البحر والقيت نفسي فيه قايًال، موتي في الماء خير لي من عداب سيدي، لعلمي انك 

راآب حصان، ومعه اتنيان يمشيان معه، فرفعني من قاع ] ١٠٨[لك، ولما نزلت الى البحر رايت فارس عظيم  من آلما

ولم يزل دلك الفارس واللدان معه يهدياني الى ان وصلت . البحر الى اعاله، وعندما رفعني وجدت الصحن، فاخدته بيدي

فعندما رايت المرآب الدي . ظر الى المرآب لعلي اجد المرآب التي انت راآب فيهاولما صعدت الى البر صرت ان. الى البر

. فعندما رايت المرآب ورايتك بها، جيت الى النواتيه الساعدهم في جر الحبال، لتخل المرآب الى البر. انت راآب فيها

فاما اطرابيوس ففرح فرحًا . نهمواني طلبت الفارس الدي نشلني من البحر والدين معه غابوا عني، ولم اجد احدًا م

عظيمًا، وشكر اهللا ومجده شهيده مارمينا، ومشى هو والغالم الى ان وصلوا الى البيعه، وقدم الصحنين للقديس ماري 

مينا مع هدايا وستور، واخبروا آلمن في البيعه واالتيين اليها بما اتفق لهم، وآان آلمن سمع بهده االعجوبه العظيمه 

  قدسه تكون معنا امينماري مينا شفاعته الم] ١٠٩[عظم شهيده يسبح اهللا وي

  االعجوبه التاسعه للشهيد العظيم ماري مينا شفاعته تكون مع جميع بني المعموديه امين

وانهم .  ليقدمه الى البيعهآانوا تلته رجال اختاروا زيارة بيعة الشهيد العظيم ماري مينا، وان آل واحدًا منهم اخد خنزيرًا

فلما تنصفوا الطريق طلعوا الى الساحل لياآلوا خبزًا، . ا في مرآب مع الطالبين زيارة بيعة القديس ماري مينارآبو

فاشتوروا ان يسقوا الخنازير قبل ان ياآلوا، وان آل منهم اخد خنزيره ليسقيه، وان تمساح قفز من البحر الى البر واخد 

دب لبر، فلما راى التمساح ان الرجل جنزير، وجدبه من التمساح الى ااحد الخنازير، فلما راى صاحبه دلك مسك رجل الخ

الى ان خرجت مصارين الرجل ] ١١٠[ الخنزير منه، ترك الخنزير واخد صاحبه، ولم يزل يجرحه وينهش فيه باظافيره 

لى البحر، وخلص ظهر راآب حصان ونزل اوفي تلك الساعه وادا الشهيد العظيم ماري مينا . تم جدبه ونزل به الى البحر

الرجل من التمساح، ووضع يده على جراحاته وضم مصارينه، وللوقت عوفي آانه لم يصبه الم البته، تم حدفه خلفه على 

ه الى البيعه المقدسه، وآانت ابوابها مغلقه، وانه ادخله الى البيعه وترآه في الخزانه عند جسده الحصان، الى ان اتى ب

لبحر حيت رفقته، فوجدهما باآيين حزينين القلوب بسبب عدم رفيقهما وان الشهيد العظيم الطاهر، ورجع مسرعًا الى ا

غار بالحصان وجاز عليهم وسلم عليهم، فردوا عليه السالم وهم مكتيبين، فقال لهما ما بالكما حزينين القلوب، ما دهاآم، 

رة بيعه اهللا، وامضوا انتم وتبارآا منها وسوف فعرفوه جميع ما اتفق لهما، فقال لهما ال ترجعا الى خلف وتردا عن زيا

دا ينظروه، وانهم تحققوا انه ولما قال هدا اختفى عنهما ولم يعوليس به الم البته، ] ١١١[تجدان رفيقكما صحيحًا معافًا 

 نامن الشهيد العظيم ماري مينا، وصرخا قايلين ما اعظم اعمالك يارب، وآل بحكمه صنعت، ياشهيد الرب ماري مينا نحن

. تم اخدا معهما التلته خنازير وسارا الى ان وصلوا الى بيعة القديس ماري مينا. بما قلت لنا، ونجد رفيقنا صحيحًا معافًا

ر رفيقهما، فانه حين وضعه الشهيد داخل البيعه عند جسده فانه لما آان اوان الصباح، حضر خادم مفاما ما آان من ا



ولما فتح الخزانه . لشعب، تم شاوروا االقنوم على فتح مكان جسد الشهيد، فامره بدلكالبيعه بالمفاتيح وفتح الكنيسه ل

وان . وجد الرجل داخل عند الشهيد، فقال له من اين اتيت الى ها هنا، لعلك تريد تسرق الندور الدي عند الجسد الكريم

واختفيت ها هنا، وما تعلم قوة ] ١١٢[ قلبك الخادم اعلم االقنوم، وانه حضر اليه، وقال له، يا اخي لمادا اغرى الشيطان

بيعته، فقال له دلك االنسان، اخرجوني من ها هنا الى عند الهيكل ) يؤذي(الشهيد العظيم ابا مينا وهو ينتقم ممن يادي 

ه وانا اعلمكم بخبري، فاني ليس انا لص وال سارق، فقال له االقنوم ال يمكنا خروجك من ها هنا حتى يحضر الشعب جميع

فلما تكامل الشعب انزلوا الرجل من الخزانه الى امام الهيكل، وانه اخبرهم بكلما اتفق له من التمساح، وآيف . للصاله

احياه الشهيد ماري مينا، وانه هو الدي احضره الى مكان جسده المقدس، فلم يصدقوه النهم لم يروا في جسده اتر جراح 

قوني، امضوا الى البحر تجدوا رفقتي والخنازير معهم، فلما سمعوا دلك منه رآب وال الم البته، فقال لهم ان آنتم لم تصد

هم، فقالوا لهم من اين اقبلتم االقنوم ومعه جماعه من الشعب، وتوجهوا الى البحر، فوجدوا الرجلين والتالته خنازير مع

، وآيف قال لهم العظيم ماري مينا شهيد  الخنازير، وانهم عرفوهم بما حل برفيقهمبهده] ١١٣[اخوه، واين انتم طالبين يا

وان االقنوم والدين . ، وانه غاب عنهما بعد دلكالمسيح، وامرهم ان يتوجهوا الى البيعه يجدوا رفيقهم بها صحيحًا معافًا

 معه لما سمعوا بهده االعجوبه العظيمه التي آانت من قبل القديس ماري مينا تعجبوا عجبًا عظيمًا، ومجدوا اهللا صانع

فلما وصلوا الى البيعه . العجايب بقديسيه، وانهم رجعوا جميعًا الى البيعه، االقنوم ورفقته والرجلين وصحبتهم الخنازير

ووجدوا الرجلين رفيقهما معافًا صحيحًا عانقاه، واخبروا الشعب بما اتفق لهم، وقدموا الخنازير للبيعه مع هدايا اخر، 

 الرجل الدي خلصه االرجلين الى موضعهما ممجدين اهللا ومكرمين لشهيده، واموتيارآوا من الشهيد العظيم ورجعوا 

النياح ] ١١٤[الشهيد من التمساح، فانه دفع آل ما آان يملكه الى البيعه، واقام يخدمها الى يوم وفاته، ووصل الى 

اعته المقدسه تكون معنا شف. السرمدي، بشفاعة الشهيد العظيم ماري مينا صاحب العجايب والبراهين المعجزه للعقول

  .وتحفظ ساير بني المعموديه من الضربات الشيطانيه الى النفس االخير امين

  االعجوبه العاشرة للشهيد العظيم مارمينا شفاعته المقدسه تكون مع المهتم بهدا الكتاب امين

ب، فقال لالقنوم انا اقوم بما ان اتا الى بيعة الشهيد العظيم ماري مينا ليصلي فيها، فوجدها عايزه بعض خشنسآان ا

ولما انتهت زياره دلك االنسان المبارك، ارسل . البيعه من االخشاب، وارسل معي احد الخدام الرسل الخشب معهتحتاجه 

معه االقنوم احد خدام البيعه الى مدينه االسكندريه، فاشترا له االنسان ما آانت البيعه محتاجه اليه من الخشب، وسلمه 

هده االخشاب الدي بصحبتك، فقال له الخادم هدا ) ضريبة( مسك الخادم وقال له، اعطني مكس دان احد االجناللخادم، و

الخشب اشتراه شخص من ماله، ليرسله الى بيعة الشهيد العظيم ماري مينا، وانت متى تعرضت لهدا الخشب ] ١١٥[

هدا الخشب عليه مكس دينار من الدهب،  فقال له الجندي يصيبك شرًا،) لئال(يظهر فيك الشهيد مارمينا ايه، فنح عنه ليال 

اعطيني دينار ودع عنك مينا وبيعته، وللوقت ظهر القديس مينا لخادم بيعته، وقال له خد هدا الدينار واعطيه له عن 

، وقال له خد وان الخادم اخد الدينار من الشهيد ماري مينا ودفعه للجندي. المكس الدي طلبه منك، وها قوة اهللا تظهر فيه

ما طلبت وسوف تظهر فيك ايه عظيمه، حتى يتعجب آلمن ينظرك، ويسبح اهللا ويعظم شهيده، وفيما الخادم يخاطب 

الجندي بمتل هدا، وللوقت وادا الشهيد ماري مينا اختطف الجندي بشعر راسه، آل الحاضرين يعاينوه، وعلقه الشهيد 

ما ] ١١٦ [ر الجندي يصرخ ويقول اغفر لي ياسيدي ماري مينابشعره بين السما واالرض من غير شئ يرى، وصا

وآان آلمن ينظره . اخطات به اليك، وانا اعط الدينار الدي اخدته من الخادم الى بيعتك، واعطي من مالي عشرة دنانير

معلق بشعر راسه يتعجبوا ويمجدوا اهللا ويعظموا شهيده، وآانوا الشعب آله يطلبون من اهللا ان يرحمه بشفاعة القديس 

واقام ساعه آبيره . ، وتحنن على دموعه، وحله من رباطه، وانزله على االرضمارمينا، فرحمه القديس شهيد المسيح

وانه نهض وحمل من ماله عشرة دنانير وتوجه الى . واخبر الناس بجميع ما اتفق له. وهو يمجد اهللا ويشكر لشهيده



ي اخده من الخادم، وقدم له البيعه، وتبارك من جسد القديس مينا، واخبر االقنوم بجميع ما اتفق له، واوصله الدينار الد

وفيما هو راجع الى مدينه االسكندريه فوجد جنديا يسير في الطريق، وانه . الدهب الدي احضره صحبته مع هدايا اخر

قرب البيعه وادا خنزير من خنازير ] ١١٧[اخبره بجميع ما اتفق له، وان دلك الجندي آان جايزًا على البيعه، فلما وصل 

الجندي وامتزج الغضب وجرد سيفه ) ثار(، فحرد الجندي) اسقط(ين الفرس، فنفر الفرس وقنطر البيعه جا تحت رجل

، وضرب الخنزير بالسيف قطعه نصفين، عوجرى خلف الخنزير، فصاحوا الناس وقالوا له ال تتعرض مما للبيعه، فلم يسم

فرس، اختطفه الحصان وجرى به الى ولما حط رجله في فردة الرآاب ومن قبل ان يعلى ظهر ال. تم رجع ليرآب فرسه

اماآن بعيده، الى ان غاب عن اعين الناس، ورجله معلقه بالرآاب، وهو يتقطع على االرض بالجراحات، ودمه يجري متل 

لشعب تضرعوا الى اهللا اوان آل . الماء، تم عاد به الحصان الى البيعه، وهو على تلك الحاله، وآل احدًا ينظر اليه

من اجله وسالوا القديس ماري مينا ليتحنن عليه، فرحمه شهيد المسيح، وحل رجله من الرآاب، وحطه وشهيده، وصلوا 

على تلك الحاله، امر الخدام ان يودوه الى ] ١١٨[ولما راه االقنوم . على االرض، وهو آمتل الميت، من آترة ما حل به

 فسالوه عن حاله، فقال لهم انا الى االن معلقًا برجلي وال وآانوا آلما اتوا اليه ليفتقدوه، ينظروه ساهيًا،. مكان المرضى

، فاعترف عليه بخطيته وتاب توبه وان االقنوم لما بلغه دلك ارسل اليه بعض الكهنه التقات . احس اني على االرض

 جراحه، حسنه نقيه، واستشفع بالشهيد العظيم ماري مينا، وساله ان يسال المسيح في شفاه، فرحمه القديس واشفاه من

فقام معافيًا صحيحًا وقدم الحصان الدي له للبيعه، عوضًا عن الخنزير الدي قتله، مضى الي بيته معافًا صحيحًا يمجد اهللا، 

ولم يزل يتردد الى البيعه ويقدم لها الندور الى يوم وفاته، وآلمن سمع بهده االعجوبه . مديعًا بما صنع به ماري مينا

  .شفاعته المقدسه تكون معنا الى النفس االخير ومع جميع بني المعموديه امين. ماري ميناالعظيمه مجد اهللا وقديسه 

  شفاعته المقدسه تكون معنا جميعًا امين] ١١٩ [االعجوبه الحادية عشر للعظيم في الشهداء ماري مينا

س مارمينا، فلما آبر دلك آان انسان ولدت له خنزيره تسعة خنازير، فعين منهم خنزيرًا واندر انه يكون لبيعة القدي

الخنزير سمن وجاء اجود واحسن من آل الخنازير، فلما راه صاحبه لدلك اعجبه واستحسنه وقال في نفسه، انا ادبح هدا 

وملحه ) قطعه(وانه للوقت دبحه وبضعه . الخنزير واعطي منه جزوًا لبيعة القديس ماري مينا والبقيه الوالدي ياآلوه

ولما آان الصباح جا الى اللحم لياخد منه ما ياآله اوالده، فوجد حجاره، فتعجب . ، وبات ليلته تلك)اناء(وجعله في لقان 

من دلك عجبًا عظيمًا وقال في نفسه انما جرى هدا وصار اللحم حجرًا، اال الني رجعت فيما اندرته لبيعه الشهيد ابا مينا 

وانه نهض مسرعًا واخد معه تلته دنانير، ومضى الى . جرًاالخنزير واستحسنته ، فلهدا صار الخنزير ح) ذبحت(ودبحة 

لالقنوم عوض الخنزير الدي آان اندر به ويستغفر من شهيده، وبينما هو ساير في ] ١٢٠[ بيعه القديس مارمينا ليعطيهم

النسان بما اتفق وانه اخبر دلك ا. الطريق، وجد انسنًا آان اندر ان يعطي بيعة الشهيد آل سنه فرسًا، فترافقا في الطريق

له من الندر، وانه لما استحسنه ودبحه صار اللحم حجر، وانه ماض ومعه تالته دنانير يقدمها للبيعه عوض الخنزير 

الدي دبحه، فقال دلك االنسان انا ايضًا اندرت للقديس مارمينا ان اقدم لبيعته في آل سنه فرس، انهض واآمل ما ندرت به 

لرجل صاحب الخنزير وصل الى البيعه وعرف االقنوم ما اتفق له، ودفع التلته دنانير تمن وان ا. ليال يحصل لي الضرر

الخنزير وتبارك من جسد مارمينا واستغفر منه وعاد الى بيته، فلما وصل الى بيته نظر الى اللقان الدي فيه لحم الخنزير 

ماري مينا، وفرق اللحم على ] ١٢١[ شهيده الدي صار حجاره لكي يرميه، فوجده لحمًا طيبًا فتعجب وسبح اهللا وعظم

واما صاحب الفرس فقدمها الى البيعه وصار في آل . المساآين واالرامل وااليتام، وصار يديع بهده االعجوبه لكل احد

وبعد زمان افتقر ولم يصير له غير حصان واحد يرآبه، فقال في نفسه انا اقوم اودي . سنه يقدم للبيعه فرس آما اندر

ة القديس ماري مينا واوفي الندور الدي علي، ولو لم يكن لي هدا الفرس الواحد، ن الدي ما بقي لي غيره الى بيعالحصا

وانه نهض ورآب الحصان وتوجه الى البيعه ليكمل ندره، . آنت ابيع احد اوالدي واوفي بتمنه ما اندرت به في آل سنه



اآب حصان وهو في شبه اميرًا، وقال له يا هدا اما تعرفني فقال له وفيما هو ساير في الطريق، ظهر له القديس مارمينا ر

اعلم ايها االخ اني قبلت ندرك . يا سيدي ليس لي معرفه بسيادتك ايها االمير االجل، فقال له انا مينا عبد يسوع المسيح

امض الى حيت جسدي خطاياك، فادا وصلت بيعتي وتعطي لالقنوم ندرك، ] ١٢٢[وسالت االهي يسوع المسيح في غفران 

 هدا غاب عنه، ففرح دلك ولما قال. وتبارك به، وخد ما تجده هناك من برآة الرب، عيش به انت واوالدك وال تعلم احدًا

ولما وصل الى البيعه دفع الحصان لالقنوم، ودخل الى حيت جسد . نظر الشهيد مارمينا، وآالمه له، مجد اهللاالنسان ب

وانه اخده حسب ما امره . ال وسجد، تم تقدم ليتبارك من الجسد الكريم، فوجد دهبًا آتيرًاالقديس الجليل مارمينا وص

  القديس مينا وعاد الى بيته ممجدًا اهللا ومعظمًا لشهيده ماري مينا شفاعته المقدسه تكون معنا الى النفس االخير امين

  لى االبد اميناالعجوبه الثانية عشر للقديس الجليل ماري مينا شفاعته تكون معنا ا

سايره ] ١٢٣[آانت امراه ارمله آدت بيديها وحملت بدلك قربان ومضت به الى بيعه الشهيد العظيم مارمينا، وبينما هي 

في الطريق الى البيعه، وجدها انسانًا عسكري قلي

ه الطريق وحدك ومادا اين انتي داهبه في هد

فقالت له معي قربان لبيعة ماري مينا، . معك

فقال لها العسكري، ومن هو هدا ماري مينا وما 

هي بيعته، اعطيني انتي هده القرابين انتفع بها 

فاني احق من البيعه، فقالت له المراه االرمله، 

ان ال تفعل هده ) اسالك(ياسيدي انا اسلك 

اري مينا ليال الخطيه، وتتعرض لقربان م

وان العسكري . يحصل لك ضرر عظيم من قبله

شاط بالغضب وحمل بحصانه عليها وضربها، 

فقالت له ان تعرضت لقربان البيعه فان اهللا 

) مشطوبه بشكل خفيف(بشفاعة شهيده ماري 

القديس الجليل ماري مينا الدي انا ماضيه اليه 

وان العسكري لما سمع منها هدا الكالم . يهلكك

عليها فمسك براسها واخد ما آان ) هجم(ش ها

معها، ونزل من على حصانه وربط اللجام في 

وجلس يعتبر ما اخده، وفي تلك ] ١٢٤[ رجله

الساعه قفز الحصان وجدبه برجله وصحف 

به على االرض، ولم يزل يطرد به الى ) زحف(

ان اوصله الى بيعة الشهيد العظيم ماري مينا، 

ح جميع جسده، وهو مجرجر معه، حتى تجر

وتقطعت تيابه، وآان الشعب آله الواقف على 

البيعه ايضًا ينظرون ما حل به، وانهم تكاتروا 

) تجرؤه(على الحصان ومسكوه بعنايه، وخلصوا رجل العسكري من اللجام وسالوه لمادا حل به هدا، فاخبرهم بتجريه 

خده ما آان معها من قرابين البيعه، فتعجبوا ومجدوا اهللا على الشهيد ماري مينا وظلمه لالمراه االرمله، وضربه لها، وا

فقال لها ايتها االمراه الى . ل الخوف من اهللا، لم يكن فيه شئ من الرحمه



واما المراه العجوز االرمله، فحضرت الى البيعه وهي صارخه، عظيمه هي قوة اهللا وشفاعة شهيده . وعظموا شهيده

ترف انه ري فسال الكهنه ان يطلبوا عنه ويستغفروا له من الشهيد ماري مينا، واعكواما العس. القديس الجليل ماري مينا

متى ما رحمه واشفاه يعتمد ويصير نصرانيًا ويحضر ماله للبيعه، وطلبوا عنه الكهنه، فرحمه الشهيد وظهر له، ] ١٢٥[

وانه امن واعتمد وقدم للبيعه ما اندر به، وصار خادمًا للبيعه هو والمراه العجوز الى . ووضع يديه عليه واشفى جراحاته

  .يد ماري مينا شفاعته تكون معنا امينيوم وفاتهم، مديعين بما صنع الشه

  اري مينا شفاعته تكون معنا اميناالعجوبه التالتة عشر للقديس الجليل م

 والخدم وعبيد واماء آان انسانًا حنفيًا من 

قالت له . 

 وآان غنيًا جدًا بالدهب والفضه،اهل افريقيه مقيمًا بمدينة القسطنطينيه

، وآان بجواره امراه عجوز )متدينه( بالمسيح عفيفه خيره دينه وآان له امراه مومنه. ومواشي وحقول ومزروعات

فقيره من المال غنيه بااليمان، وآانت االرمله لم تملك شئ من مال العالم غير خروف واحدًا ال غير، وآانت آل سنه 

. تكتسي بصوفه] ١٢٦[عندما تجز الخروف 

وآان الخروف حسنًا سمينًا، وآانت تخرجه 

وآان دلك . نام الناسآل يوم ليرعى مع اغ

الغني الدي له مواشي وآترة المال آلما راى 

حسنه ويشتهي دبحه تخروف االرمله يس

وآان لما قرب تدآار الشهيد الجليل . واآله

ماري مينا جهزوا اهل القسطنطينيه حالهم 

. ليمضوا الى بيعة الشهيد العظيم ماري مينا

وان امراه دلك الغني بدات تجهز حالها لطول 

سفر لتتوجه مع الناس للزياره، وانها ال

شاورت بعلها فقال لها انا ايضًا امضي 

صحبتك، الني اسمع ان لهدا مينا عجايب 

وآان يقول هدا بفمه ال بقلبه، وآان . قويه

يحب زوجته محبه عظيمه، فقال لها دلك ان 

الجل انه ما ينهض لفراقها، يتوجه معها 

نت غير فقالت له امراته المومنه العفيفه، ا

نعتمد، آيف تمضي معي الى آنيستي، ولكن 

وصلنا ] ١٢٧[ان آنت تامن بالمسيح وادا 

تعتمد باسم التالوت المقدس، فانا اخدك 

صحبتي، ويكون لك بدلك مغفرة جميع 

فاجابها . خطاياك التي فعلتها طول عمرك

بها مهما اشرتي على به ) يهزأ(وهو يهزي 

. ي واتبعكانا افعله واترك ملة اباي واجداد

وآان قصده بكالمه لها ان يطاوعها حتى يتو

ان آان آالمك صحيح وتامن وتعتمد، ارسل احد غلمانك ليحضر من غنمك خروفًا سمينًا ندبحه ونطبخه للمسافرين معنا 

جه صحبتها النه آان يكدب جميع ما يسمعه من القوات والعجايب



 وداله بحبل الى بيت العجوز االرمله ،حد غلمانه سرًا واصعهده الى سطوح بيتهوانه استدعى ا. على اسم الشهيد مارمينا

فلما آان اخر النهار ارادت العجوز االرمله ان . وتناول منه خروفها واحضره الى زوجته ودبحه وسلخه وطبخوه طعامًا

واخد خروفي الدي يستر فدخلت الى مكانه فلم تجده، فصرخت قايله من دهاني ] ١٢٨[تعلف خروفها آجاري عادتها 

ة جسدي صوفه آل سنه، وصرخت صراخًا عظيمًا وناحت آمتل امراه تنوح وحيدًا لها، ولما سمعتها االمراه المبارآه زوج

دلك الغني مضيت اليها وسالتها عن ما دهاها، فعرفتها ما اتفق لها، وان من االن تصير عريانه ما اجد سترة جسدي، 

بارآه يا اختي الحبيبه طولي روحك، ان آان ما تجدي خروفك، انا اآسيك في آل سنه من تيابي، فقالت لها تلك المراه الم

ولكن اندري جيرانك ان آان احدًا اشتهر من اخده يعرفك عنه، وانا اعطيه حالوته من عندي، وان ليس لك مقدره، ولكن 

 ان خروفك تظهر فيه ايه، فمن االن ال تصرخي وال انا امن بقوة اهللا وشفاعة شهيده الجليل مارمينا الدي انا ماضيه اليه

ولكن لم تتسال لفقد خروفها، وآانت تطلب من اهللا في الدي ] ١٢٩[وان العجوز االرمله لما سمعت آالمها تعزت . تبكي

 غالمه وان احد جاراتها قالت لها يا اختي ال تعودي تدعي على احدًا، ما اخد خروفك اال جارك الغني، رايناه ارخى. اخده

وانها لما سمعت دلك عرفت المراه المبارآه زوجة . فالن بحبل الى دارك وتناول منه الخروف ودبحه وسلخه واآلوه

وان زوجة الغني ادعت بالغالم وقالت له حقًا انك وسيدك الدي اخدتم خروف العجوز االرمله . الغني بما سمعته من جارتها

وان زوجة الغني تجهزت للمسير للبيعه وانها ارسلت . وصاه ان ال يتكلم بدلكوالجيران راووك، فانكر وحلف الن سيده ا

اري مينا ردتي تتوجهي صحبة الشعب الى بيعة الشهيد ماالى العجوز االرمله بعض دراهم، وقالت لها يا اختي ان 

ه لما آانت في المرآب وان تلك المراه المبارآ .الناس] ١٣٠[ان االرمله تجهزت وتوجهت مع و. فتتزودي بهده الدراهم

افكرت ان تقول لزوجها عن خروف العجوز، وقالت ان اعترف به اخدت منه خروفين دفعتهم لها، وان لم يعترف فانا 

وانها قالت له يا سيدي ان الجيران عرفوا المراه االرمله انك دليت غالمك فالن الى دارها وتناولت . ارضيها آما تختار

وانه لما سمع . ان االمر آدلك عرفني الرضيها فيه ليال تصير تدعي عليك ان تظهر فيك ابًةمنه خروفها ودبحته، وان آ

فقالت له يا سيدي ان آنت تعلم انك انت اخدته فال تتقدم . آالمها غضب وقال لها دعيها الحلف لها اني ما اخدت خروفها

وبعد دلك . لناس، فقال لها البد ان احلف لها وعار بين اهعلى اليمين، الن قوة ماري مينا عظيمه جدًا، وتصير فضيح

انا اريد منك ان تطيب خاطري وتحلف لي ] ١٣١[وان العجوز االرمله حضرت الى الغني وقالت له . وصلوا الى البيعه

يًا وانا ارضيها في خروفها، فقال لها البد ان احلف لها النه شانك ما اخدت خروفي، فقالت له زوجته يا سيدي ال تحلف 

وان . لكي ياخدوا اموال الناس) خداع(في قوة الشهيد، وآان يقول في نفسه، ان دلك يعملوه فنطسه ) يشك(ن مشك آا

دلك الجاهل المفتري على اسم اهللا دخل الى البيعه الى عند الكاهن وهو يقدم القرابين، وقال له انا اريد ان احلف لهده 

يًا ويكون لك شي عظيم، االصلح ان تعطي لهده المسكينه شي، ولم تحلف العجوز، قال له الكاهن يا ولدي انك تقدم على ش

. اشيا تقول في نفسها، ان ما ادعت به حقًا والبد ان احلف لهاقال الغني للكاهن انا اعلم اني بري ومتى دفعت لها . االجر

حينيدا انفد الكاهن معه .  لن احلفقال له الكاهن ياولدي احترز على نفسك ليال يصيبك شرًا رديًا، قال له الغني البد لي

 الجسد وحلف هكدي،  وحق هدا اغنسطس الى الموضع الدي فيه جسد الشهيد الجليل ماري مينا، فجعل يده على] ١٣٢[

 المقدس ان هدا الخروف الدي تقول عنه هدا العجوز، انه ما اخدته، وال احدًا من غلماني اخده، وال اعرف من الجسد

رج الى برا صارت يديه ورجليه حجاره للوقت، ولم يزل يصير حجرًا الى ان تكامل بدنه آله ما خال ولما حلف وخ. اخده

فمه ولسانه بقيوا على حالها لحمًا  ليتكلم ويخبر الناس بما اتفق له، وصار مرمي ال حرآة فيه، وآان يبكي ويصيح قايًال 

ي تصير ضحكه وعار امام الناس، فما رجعت اليها، الويل لي الويل لي، الني حلفت آادب، نصحتني زوجتي وقالت ل

ونصحني الكاهن وقال لي ياولدي ادفع لها اي شئ، فلم اسمع منه وخالفته، وحلفت آادبًا، ولي من الغنم الف راس وابقار 

 الشيطان حتى اخدت خروف هده) اضلني(واالماء وغير دلك، واظلني والعبيد ] ١٣٣[آتير وغير دلك من الدهب والفضه 



العجوز االرمله التي ما لها غيره، ودبحته وطبخته واطعمته للنصارى على اسم القديس مارمينا، وما آفاني حتى حلفت 

باطًال، تم نظر الى العجوز وقال لها ، ارحميني وانا ادفع لك عوضًا عن خروفك اربع خراف، وقال يا ايها الكهنه اسالوا 

لك للجميع، خرج صوت من جسد القديس ماري مينا قايًال، ليس لك راحه ايها وبينما هو يقول د. عتي ماري مينا يرحمني

الشقي الجل ظلمك لالرمله ويمينك الكادب، وليس تعود الى الحياه دفعة اخرى، وهدا الصوت سمعوه الكهنه والشمامسه 

وان الكهنه . ظيمًا لدلكوآل الجمع، فتعجبوا ومجدوا اهللا الدي اسمعهم الصوت من شهيده ماري مينا، وفرحوا فرحًا ع

فان هدا ليس له شفاء، وانها صدقت آالمهم وتبارآت من جسد ] ١٣٤[قالوا لزوجته المبارآه توجهي مع السالمه ان 

الشهيد مارمينا، ورجعت الى مدينتها ولبيتها، واحتوت على جميع ما آان لزوجها من دهب وفضه واواني ومواشي 

نه الربع لبيعة الشهيد الجليل ماري مينا، ودفعت للعجوز صاحبة الخروف سبعة ودفعت م. وحقول ومزروعات وغير دلك

ولم تزل . خراف، وقالت لها ال تبرحي من عندي، ومهما احتجتي اقوم لك به، واطلبي لي من المسيح غفران خطاياي

 واما من امر. المساآينيا للبيعه، وتصدق صدقات آتير على ادبيعة الشهيد ماري مينا وتقدم الهتحضر في آل سنه الى 

زوجها فانه اقام ايام قاليل يتكلم بلسانه، ويخبر االتيين للبيعه بما اتفق له، وبعد دلك صار لسانه وفمه ايضًا حجر وخسر 

ويعظم ] ١٣٥[وآلمن يسمع بهده االعجوبه العظيمه الباهره للعقول يسبح اهللا ويمجده . الدارين وصار عبره لكلمن يراه

ماري مينا شفاعته المقدسه تحفظنا من الضربات الشيطانيه والتجارب الزمنيه واالعراض البدنيه نحن شهيده الجليل 

  . وساير بني المعموديه الى النفس االخير ودهر الداهرين امين

  االعجوبه الرابعة عشر للشهيد الجليل ماري مينا شفاعته تكون مع جميعنا امين

سكندريه به شيطانًا قويًا اخده من صغره، وآان يطرحه على وجهه  اهل مدينة اال مرارًا آتيره، وآان آان انسانًا آافرًا من

وان اهله سمعوا بالقول والقوات والعجايب التي . يصر باسنانه متل الخنزير، ومرارًا آتيره آان يريد تغريقه في البحر

 ماري مينا ليسالوه فيه ان يتحنن عليه وانهم نهضوا وحملوه على دابه ليودوه الى بيعة. تظهر من القديس ماري مينا

 فقوي به الشيطان ولم ينهضوا على رآوبه] ١٣٦[ولما خرجوا ظاهر االسكندريه . ويرحمه، ويخرج منه الشيطان الردي

، وفيما هو دلك ظهر لهم الشهيد العظيم ماري مينا راآب حصان في شبه جندي الملك وقال لهم، الى اين )؟ (يريسوهوال 

على دلك، الن الشيطان الدي ) ال نقدر(ين بهدا الرجل، قالوا له الى بيعة مينا نساله في شفاه، لكن ما بننهض انتم ماضي

، قالوا له ياموالنا االمير ما نقدر نقترب قال لهم القديس ماري مينا، ادا لم تكتفوه ما تنهضوا تودوه. به ليس بيهدى عنه

دي تعطوه لي قدموه الى ر االجره، قال لهم انا ما اخد من احدًا شئ، لكن الاليه، فلعلك تتفضل وتوديه، ونحن نعطيك اوف

وان القديس مارمينا امسكه للوقت بشعر راسه وربطه خلف فرسه، ولم يزل سايرًا به الى ان اوصله الى . آنيسة مينا

ل مالك معنا يا مينا، يصيح ويقو] ١٣٧[وآان الرجل المنصاب . البيعه وعلقه بين السماء واالرض، وغاب عنه للوقت

تم لما آان تاني . تم طرحه الى االرض وبقي مطروحًا دلك اليوم آله. دعني اعدبه حتى اقتله، وال اخرج منه الى ان يموت

يوم علقه باصابعه االتنان من اول ساعه من النهار الى الساعه السادسه، وهو يصيح صياحًا عظيمًا قايًال، ياقديس اهللا 

وانهم . حينيدا انطرح الرجل على االرض وصار آالميت. اترآني وانا اخرج منه وال ارجع اليه الى االبدمارمينا اترآني 

حملوه الى الخزانه الدي فيها جسد شهيد المسيح ماري مينا، وآان االقنوم في الخزانه يعمر القناديل، وانه اخد من زيت 

وان االقنوم سمع . صاب متال الصليب من فوق الى اسفلالقنديل وحطه على جسد الشهيد تم مسح به جسم الرجل المن

 وفي تلك الساعه صار آمشعل نار )هباء (ابصوت من جسد القديس مارمينا وهو يقول، اخرج منه واال اتلفك واجعلك ه

وامن هو بالمسيح وجميع اهل بيته، واعتمدوا بسم االب واالبن والروح ] ١٣٨[ وخرج منه وبرا دلك االنسان المنصاب

القدس االه واحد، وقدموا للبيعه هدايا آتيره آريمه، وقربوا قرابين عن نفوسهم، ومضوا الى بيوتهم فرحين بما حصل 



واما الرجل الدي بري فانه اقام يخدم البيعه الى يوم وفاته، مديعًا بما حصل له من شهيد المسيح ماري مينا شفاعته . لهم

  خير امينالمقدسه تكون معنا وتحرسنا الى النفس اال

  االعحوبه الخامسة عشر للشهيد الجليل شفاعته تكون معنا امين

آانت امراه سامريه غنيه جدًا من اهل االسكندريه، وآان بها وجع في راسها من مده تلته سنين، وآانت في الم عظيم، 

تحادتت ] ١٣٩[ا في بعض االيام وانه. )االلم (وانفقت ماًال جزيًال على االطباء ولم تنال راحه وال سكون من شدة الضربان

فقالوا لها لو آنتي تقدرين على المضي الى بيعة القديس . هي وجاراتها النصارى وشكت لهم ما بها من االلم في راسها

ماري مينا آنتي تبري من االلم الدي بك، فان آل من به عله من اصناف االمراض يتوجهون الى بيعة القديس، يعطيهم 

فقالت لهم السامريه لوال اخشى من زوجي ووالدي ان يعملوا بي شي ال خير فيه ويقتلوني آنت . تهالرب الشفا بطلبا

فقالوا لها ولو توجهتي الى البيعه ما يمكنوك من الدخول الجل انك ما انتي متعمده، فان ما يدخل . مضيت معكم الى البيعه

وه قالوا لها دبري حالك وتعالي معنا في يوم تدآار وان بعض النس.  باسم التالوت المقدسمدالبيعه اال من هو معت

تتقصى على تدآار الشهيد ] ١٤٠[فلم تزل المراه السامريه من دلك الحين . مارمينا، وسوف تعايني مجد اهللا في شفاك

زت وانها جه. ماري مينا، الى ان قرب وتجهزت الناس للمسير، وانها سالت النسوه قايله خدوني معكن، فاجابوا سوالها

وانهم ساروا الى . حالها خفيه من اهلها وزوجها، خرجت مع نسوة النصارى، وحطت في يقينها انها تبرى من المها

المورده، ونزلوا المرآب، ولما آان اخر النهار ارسوا الى موردة البيعه، فطلعت الناس جميعهم ليستريحوا الى باآر 

وانه نظر الى االمراه السامريه وادا هي جميلة المنظر جدًا، وجالسه وآان انسان نصراني ساآنًا على المورده، . النهار

وان الشيطان حط في قلبه الشهوه الرديه لها، فقام وجلس بجانبها . بمفردها خشية ال يعلم بها احد من النصارى يردها

فيه الرجال، ] ١٤١[يبيت وتحدت معها، وقال لها يا اختي لمادا انتي جالسه بمفردك، وانتي جميلة المنظر وهدا المكان 

وال يمكنك البيات معهم، وخصوصًا ان آان ما لك رجل، فقالت له يا سيدي انني امراه غريبه ومالي احدًا، وان لي تلته 

سنين بضربان في راسي، ونفقت اآتر مالي على االطباء، ولم اجد احدًا منهم يطبني، واني حضرت قاصده بيعة الشهيد 

ع به، ليسال اهللا في عافيتي مما انا فيه، فقال لها وليس معك رجل، فاجابت يا سيدي ليس لي احدًا العظيم ماري مينا اتشف

فلما سمع منها هدا، طمع فيها باالآتر وقال لها ان اردتي سترة . غير اهللا وشهيده ماري مينا، فاني امراه وحيده غريبه

فظنت . والجل وحدتك، فعندي مكان بمفرده عند اوالديروحك واخترتي ان تستتري في مكان بمفردك الى باآر النهار، 

وال تدعني ارقد في مكان ] ١٤٢[االمراه السامريه انه بيصنع معها رحمه، فقالت له استرني يسترك اهللا في يوم االخير 

الى بيته ، وادخلها امتال فرحًا، وقال لها ايتبعينيفلما سمع دلك منها . يكون فيه رجال، فاني ال اشتهي اقرب من رجل

وان دلك الشقي مال . فدعت له واطمانته على نفسها ونامت. بمكان مفرد، وقال لها استريحي ها هنا الى باآر النهار

الشيطان قلبه ان يفعل بها رديًا، ولما تحقق ان جميع الناس ناموا، للوقت اخد سيفًا ودخل الى االمراه السامريه فانبهها 

ل لها دعيني ارقد معك، واآمل غرضي منك واال اقتلك، فارتعدت منه، وقالت له يا سيد ال وسل السيف عليها، وقا) ايقظها(

تفعل بي هده الفضيحه، فاني امراه سامريه وانت نصراني، وهدا االمر ال يحل في مدهبك، وال في مدهبي، فقال لها ان لم 

عظيم مارمينا ال تفعل بي سوا، فاني ماضيه الى الشهيد ال] ١٤٣[تمكنيني من داتك واال قتلتك، فقالت له استحلفك بعظمة 

بيعته، وال يمكنني امضي الى البيعه وانا نجسه، يغضب الرب علي، وال يحصل لي شفا، وتكون انت السبب، فقال لها هدا 

 يعلم وانها رفعت صوتها قايله يا قديس اهللا يا ماري مينا انا خرجت من بيتي حيت ال. الكالم ما اسمعه منك، ووتب عليها

بي احدًا من اهلي، متكله على اهللا وعليك، فخلصني من هدا الرجل الردي الدي ظننت انه يصنع معي رحمه، فابدلها 

وان ابن الشيطان لما سمع هدا من االمراه السامريه رفع يده بالسيف وهم ان يقتلها، وعندما مد يده بالسيف . بنقمه

وآانت االمراه هلعه جدًا من شدة ما .  بالشهيد مارمينا ظهر راآب حصانليقتلها صارت يده للوقت حجرًا، وللوقت وادا



رشمها بالصليب، فزال عنها الخوف، وقال لها قومي اتبعيني واترآي هدا ] ١٤٤[وان الشهيد . ادرآها من الخوف

فقتك وقيمي عندهم وانها خرجت معه خارجًا، فقال لها امضي الى حيت النسوه ر. الشقي، لتظهر فيه قوة اهللا لكلمن يراه

فقالت له يا سيدي من هو انت بهدا المجد العظيم، فقال لها انا مينا الدي . الى باآر توجهي الى البيعه تبري من المك

واما الرجل . ولما قال لها هدا غاب عنها. خرجتي من بيتك طالبه بيعته، هودا قد اتيت وخلصتك من هدا الرجا الردي

 وه، فيدخلوا اليه وينظروه على تلكعه، وآان يصيح ويعترف بخطيته وآل الناس يسمعفحصل له ضربان عظيم في درا

ماري ] ١٤٥[واما االمراه السامريه فحضرت للنسوه ايضًا رفقتها، وانبتهم واعلمتهم بما اتفق لها، وان . الحاله الرديه

تم انهم .  تلك الحاله وهو يعترف بخطيتهولما آان باآر اخدتهم الى بيت دلك الرجل وراوه على. مينا اتي اليها وخلصها

وان المراه السامريه . ساروا الى بيعة مارمينا، فظهر لهم مالك الرب شبه راهب، وصحبهم الى ان وصلوا الى البيعه

اجتمعت بالكاهن وعرفته آلما اتفق لها، وسالته ان يعمدها فقبلها ووعظها وعمدها باسم اآلب واالبن والروح القدس، 

 من السراير المقدسه، ونالت شفاء النفس والجسد، وشفيت من االلم الدي آان بها، وعادت بصحبة جاراتها الى وناولها

واما دلك الرجل الشقي، ان اهله حملوه على دابه، . بيتها، وآانت السبب في رجوع زوجها ووالدها الى االيمان بالمسيح

 اشفع في عند مار مينا] ١٤٦[ا، وهو يصرخ ويقول ياقديس اهللا واحضروه الى البيعه، ويده يابسه، والسيف ملتصقًا به

ولما آان الليل وقفوا الكهنه وآل . وآان آلمن ينظره والسيف ملتصقًا به، يتعجب من عظايم اهللا. االله ان يغفر زلتي

ا آان اخر ولم. الشعب ، وصنعوا صالة عظيمه عن دلك الشقي المسكين وسالوا ماري مينا ان يسال المسيح في شفاه

الليل، ظهر له الشهيد ماري مينا، وقال له هودا قد ترآتك هده الدفعه، وال تعود تخطي ليال يصبك شرًا اآتر من هدا، فقال 

وان الشهيد قال له . له دلك المسكين ياسيدي حي هو اسم اهللا، اني ال اخرج من هده البيعه، لكن انا اخدمها الى يوم وفاتي

ولما آان باآرًا اخبر الكهنه بما اتفق له، فدهنوه من زيت القنديل، . كاهن يدهنك بزيت القنديل تبريادا آان باآر اطلب ال

واما المراه السامريه المبدا بدآرها، . وفاته يوم] ١٤٧[للبيعه، واقام يخدمها الى ) آل ما له( فبري لوقته، ودفع آلماله 

 اهللا، وتجهزوا وحضروا الى البيعه، واعترفوا بالمسيح، فوعظوهم فانها اخبرت اهلها بكلما اتفق لها، فتعجبوا ومجدوا

الكهنه، وبعد دلك عمدوهم، ونالوا الحياه وتناولوا السراير المقدسه، ورجعوا الى منازلهم، ممجدين اهللا، ومعظمين 

  شهيده ماري مينا، شفاعته تكون معنا الى النفس االخير امين

   ماري مينا شفاعته المقدسه تكون معنا اميناالعجوبه السادسه عشر للشهيد العظيم

آانت امراه غنيه مومنه بالمسيح من قريه تسما باليونانيه اآساليطا، واسم المراه صوفيه، وانها آانت عاقرًا لم ترزق قط 

 لمن ال] ١٤٨ [ولدًا، وانها قالت في نفسها اني انا لم يكن لي قط ولدًا يرت غناي ومجدي، واموت بعدم مالي جميعه

اقوم االن واخد ما عندي من االشياء الجميله، واقدمه لبيعة الشهيد العظيم ماري مينا، . يستحقه، وال اجد رحمه بسببه

 من المال، وآان جليًال اوانها نهضت واخدت ماله. يصرفوه في الصدقات والقرابين، ويكون لي آنزًا عند السيد المسيح

فلما تنصفت الطريق وصلت الى بيعه .  وخرجت بمفردها، ولم تدع احدًا يعلم بهاآتيرًا جدًا، وحملت دلك على دابه، ورآبت

وان احد الحراس نظرها وهي ماشيه وحدها، وآانت جميله جدًا حسنه في صورتها، فمال . على اسم القديسه تكله

ن اين انتي والى اين الشيطان قلبه بصنع الردي، وقام ورآب حصانه، وطلب نحوها، فلما وصل اليها امسكها وقال لها م

 القديس مارمينا، بيعة] ١٤٩[انتي داهبه في هده الطريق الغير مسلوآه، اجابته بخوف، قايله ياسيدي انا ماضيه الى 

بيعه، قال لها ومن يصدقك على هده، لكن انتي سرقتي هدا فقال لها مادا معك، قالت له هو آلما املكه من المال اقدمه لل

) يعاقبك(ه الى حيت تهوي، وانا ما افارقك الى ان اوصلك الى الوالي ياخد المال منك، ويقاصصك المال، وانتي هاربه ب

على فعلك الردي، قالت له ياسيدي وحق عظمة الشهيد ماري مينا وعظم قوته لم اسرق الحدًا شيًا، وهدا مالي، فقال لها 

ريق لم يكن بها احدًا، فارقدي معي، وانا اوصلك الى ان آنتي تريدي تخلصي من يدي، ويبقى لك مالك ها انتي تنظرين الط



مكان تريدي، وتامني على نفسك وعلى مالك، وان لم ترقدي معي، اخدت آلما معك، واقتلك وادفنك هاهنا، قالت له 

م غير رجلي الدي تسلمني قدا] ١٥٠[استحلفك باهللا العظيم اله القديس مارمينا، ال تفضحني، فاني لم يعرفني مند ولدت 

، ومسكها ورما بها )ًغيظا(فلما سمع منها هدا الكالم وامتال غيضًا . هيكل اهللا، واهللا هو العالم اني لم اعرف رجل غيره

وادا هي رفعت عينيها الى السماء قايله، يا اهللا يا عالم الخفايا، انت تعلم اني ما خرجت من بيتي، انما لخالص . االرض

يسك العظيم مارمينا يخلصني من هدا الرجل الردي، آيال يفضحني، ويدنس جسدي، نفسي، وغفران خطايا، فارسل لي قد

وفيما آانت تقول هكدي وهو يسمعها، فلم يلين قلبه ولم يخش اهللا وشهيده، ولكنه ربط لجام . ويشرآني معه في خطاياه

حرقه، يارب انت العارف حصانه في ابهام رجله واستوتق به، وهم ان يفعل الخطيه، فقالت المراه ودموعها تجري ب

وارسل شهيدك ليعينني في شدتي، ] ١٥١[بامري، فانظر الي واسرع برحمتك قبل وقوع الزوان في االرض الجيده 

وللوقت ظهر القديس ماري مينا للمراه الطاهره العفيفه مواجهه، . ويحفظ حقلي بالطهاره، الى ان القاك بوجه بسيط

يد دلك الشرير، ولم يمسها بردي، ورآبها على الحصان الدي لدلك االنسان وخطفها من على االرض، واقتلعها من 

الردي، وجميع ما معها من المال، وضرب الحصان فمشي عنيفًا، ودلك االنسان مربوط في اللجام يجرجره على االرض 

اري مينا، فارحمني وآان الرجل يصرخ ويستغيت ويقول، اخطيت يا قديس اهللا م. وحجارتها، الى ان جرى دمه متل الماء

ولم يزل الحصان يجري، والمراه راآبه عليه، والقديس مارمينا معها، الى ان وصلت الى البيعه، والرجل على . واغفر لي

آل الشعب اتوا اليه، وامسكوا الحصان، تم انزلوا المراه ] ١٥٢[وان . تلك الحال، ونظره آل الجموع الدي عند البيعه

، وآيف ظهر لها العظيم مارمينا، خلصها من هم بجميع ما اتفق لها مع دلك الرجل الشريروسالوها عن حالها فاخبرت

تم سالوا الرجل عن حاله، وآان يبكي بحرقه ويقول اخطيت، اسالوا الشهيد ليتحنن على شقوتي ويرحمني، وانا . الخطيه

ولما آان الليل ظهر القديس . وم وفاتيال ارجع اعود الى الخطيه، واعطي هدا الحصان لبيعته، ولم ازل اخدمها الى ي

ولما آان النهار . ماري مينا لدلك االنسان، وقال له ارحم نفسك وال تعود للخطيه اهلكك، ووضع يده ومسح جسده فشفي

واما االمراه العفيفه فانها رات . اخبر آل الشعب بما اتفق له، ووهب حصانه للبيعه، ولم يزل مديعًا بما صنع اهللا معه

االتيين الى البيعه في شده عظيمه من العطش لعدم الماء في الطريق، فدعت االقنوم والكهنه وقدمت لهم ] ١٥٣[وع الجم

االموال الجزيله التي اتت بهم، وقالت لهم يا ابهاتي القديسن، لعل تتفضلوا وتقبلوا مني هدا النزر اليسير، وتصرفوه في 

ي، ويا ابهاتي القديسين، انتم تعلمون ان الشعوب االتيين الى هده البيعه مصالح البيعه، وتسالوا الرب في غفران خطايا

ينالون مشقه عظيمه لعدم الماء فلعل تحتالوا في جريان عدم الماء للمسافرين ليسقوا دوابهم وبساتينهم التي في الدرب، 

ت في جريان الماء، سالوا هم ايضًا وان الجمع المجتمع لما سمعوا تلك المراه سال. فان اآتر االشجار ماتوا لعدم الماء

  فقالوا لهم الكهنه امضوا الى حيت جسد الشهيد مارمينا وتشفعوا به، واسالوا في دلك وهو يقبل. الكهنه  واالقنوم في دلك

 اجتمع جميع الجموع الى حيت الجسد المقدس، وتبارآوا منه وابتهلوا الى اهللا وفي تلك الساعه. سوالكم ويكمله] ١٥٤[

ع غزيره وابتهال عظيم بشفاعة شهيده ماري مينا في اجرى الماء في الطريق، وقالوا ياربنا يسوع المسيح نحن بدمو

الماء في الطريق ليسقوا دوابهم ويسقوا ) جريان(نسالك بشفاعة شهيدك مارمينا تحنن على شعبك وغنم رعيتك باجرى 

 وسمعه آل الجمع المجتمع هللا الدي انبع الماء من وللوقت خرج صوت من جسد الشهيد العظيم مارمينا،. بساتينهم

وآان في وسط البريه صخره، فنزل المالك . الصخر في حوريب، وهو يخرج الماء في هده البريه المعطشه ليسقي شعبه

ريس قوات السموات، وضرب تلك الصخره، فسال منها الماء، وآان حلوًا جدًا، وجريانه آجريان البحر، الجليل ميخاييل 

ودوابهم ومجدوا اهللا صانع العجايب، وعظموا شهيده الجليل مارمينا، هدا الدي نسال ربنا ] ١٥٥[استقى آل الشعوب و

والهنا ومخلصنا يسوع المسيح بشفاعته المقبوله آل حين، ان يغفر خطاياآم ويصفح عن زالتكم، ويامنكم في اوطانكم، 

شايخكم، وينشي بالنشاه الصالحه اطفالكم، ويعلوا نيلكم، ويخصب ويتحنن على اراملكم ويكفل ويربي ايتامكم، ويقوي م



ء، وان يصون حريمكم، ويفرحكم بالبرآات تمار ارضكم، ويرخص اسعارآم ويرفع عنكم الغال والوبا والجال وسيف االعدا

م، ويحنن عليكم بالمواسم واالعياد، وانتم سالمين مطمانين على نفوسكم واوالدآم، ويشدخ الشيطان عاجًال تحت اقدامك

قلوب المتولين عليكم، ويجعل باب بيعته مفتوحًا في وجوهكم على مر الدهور واالزمان، ويخدل ويردل اعداء البيعه 

راجعًا في نحرهم، ويسمعنا واياآم الصوت الفرح المبهج القايل تعالوا الي يا ] ١٥٦[المناصبين لها ولكم، ويجعل آيدهم 

 لم تره عين، ولم تسمع به ادن، ولم يخطر على قلب بشر، بشفاعت د لكم قبل انشا العالم، مامبارآي ابي ارتوا الملك المع

الزآيه، الطالع من احشاها زرع الخالص ) سيدة بالسريانيه= مرت (الست السيده العدرى الطاهره التااوطوآوس مرتمريم 

ي، وفتحت ابواب البيع، وجلوا بتعاليمهم ادهان الغير مزدرع، وساداتنا الرسل االطهار الدي غلقت دعوتهم ابواب البراب

وعقول الكافرين واهل البدع، والشهيد العظيم الشجاع الغالب الظافر سيدي ماري مينا الدي نعيد له اليوم في السماء 

رين االن وآل اوان والى دهر الداه. وعلى االرض، وآافة الشهداء االطهار والقديسن االبرار، وآلمن ارضاه من درية ادم

  .بقولنا اجمعين يارب ارحم. امين

  ) ميالديه١٧٠٢( قبطيه وآان باآر النهار ١٤١٨تم وآمل بعون اهللا تعالى يوم الخميس عشرين شهر مسرى 

 


